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Türkiye’nin Yazılımı Mikro Yazılım’dan 1 TL’ye
Ekonominizi Düşünen Kampanya!
Mikro Yazılım, özellikle işlerini kontrol etmek ve sağlıklı büyütmek
isteyen küçük işletme, esnaf, serbest meslek sahibi ve girişimlerin
ekonomisini düşünen önemli bir dijitalleşme kampanyası başlattı.
Kurumsal ve ticari yazılım sektörünün önde gelen köklü şirketlerinden Mikro Yazılım,
30 yıllık bilgi birikimini ve müşteri deneyimini aktardığı yeni nesil bulut tabanlı ön
muhasebe programı MikroX özelinde, tüm sektörleri ekonomik olarak destekleyecek
nitelikte bir dijitalleşme kampanyası başlattı.

Mikro Yazılım’ın yeni nesil bulut tabanlı ön muhasebe programı
MikroX’i ayda sadece 1 TL ödeyerek 12 ay boyunca kullanabilirsiniz!
Kampanya kapsamında; potansiyel kurumsal ve ticari yazılım müşterileri; Mikro
Yazılım’ın yeni nesil bulut tabanlı ürünü MikroX’i 1 yıl boyunca ayda sadece 1 TL
ödeyerek kullanabilecekler. Bu durum, bir an önce işlerini dijital ortamda sağlıklı bir
şekilde işlerini yönetmek ve büyütmek isteyen firmalar için önemli bir fırsat niteliği
taşıyor.
MikroX, özellikle küçük işletme, esnaf, serbest meslek sahibi ve girişimler için Mikro
Yazılım tarafından yenilikçi kullanıcı deneyimi ile tasarlanmış bulut tabanlı bir ön
muhasebe programıdır.MikroX’te e-fatura entegrasyonu ve mobil uygulamalar ise
ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunuluyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler; www.mikrox.com.tr ‘yi tıklayarak üyeliklerini
başlatıp ürünün faydalarından hemen yararlanabiliyorlar.
MikroX ile Neler Yapılabilir?
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Fatura takibi
Müşteri ve tedarikçi yönetimi
Gelir-gider takibi
Ürün ve hizmet yönetimi
Raporlama
e-fatura

Mikro Yazılım, bu kampanya ile firmaların hızlıca ve yok sayılacak bir bütçe ile ticari
yazılım kullanmasını sağlayarak, Türkiye’deki dijital dönüşüme katkıda bulunmayı
planlıyor.

Mikro Yazılım hakkında:
Dünden Bugüne Yerli Bir Yazılım Devinin Hikayesi
Türkiye’de yerli kurumsal yazılımların yeni yeni konuşulduğu bir dönemde; 1988
yılında kurulan Mikro Yazılım, o günden bu yana kurumsal ticari yazılım alanında
ülkemizin köklü ve öncü şirketlerinden bir tanesi olmayı başardı. Bu alandaki en geniş
ürün yelpazesine ve müşteri portföyüne sahip yazılım şirketlerinden biri olan Mikro
Yazılım tarafından geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlar, şirket varlıklarının
en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Mikro Yazılım’da üretilen
yazılımlar bugüne kadar; otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye
kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirmeyi başaran ürünler
olarak ön plana çıktı.
Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren Mikro Yazılım, ürün
ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde 105 bini aşkın işletmeyle
buluşturmayı başarmıştır. Mikro Yazılım’ın bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve
dinamik yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini önemli
bir orana taşımıştır. Mikro Yazılım ürünleri, bugün Türkiye dışındaki pazarlarda;
özellikle Türki Cumhuriyetleri ve Otadoğu ülkelerinde kullanılmaktadır.
www.mikro.com.tr
Daha ayrıntılı bilgi için:
Gözde OK
Kurumsal İletişim ve Marka İletişimi Grup Müdürü
0532. 430 08 35
gozde.ok@mikro.com.tr

